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Tisztelt Szülők! Kedves leendő Elsősök!
Az emberi erőforrások miniszterének 7/2020.(III.25.) EMMI határozata közli a 2020/2021.
tanévre történő iskolai beiratkozás rendjét, melyet a 40/2020.(III.11.) kormányrendelet alapján
hozott.
E levelemben erről szeretném tájékoztatni Önöket.
A Nemzeti köznevelési törvény 45. § (2) bekezdése értelmében a 2020/2021-es tanévre
tanköteles az a gyermek, aki 2020. augusztus 31. napjáig betölti a hatodik életévét.
Kivétel ez alól az a gyermek, akinek a:
 területileg illetékes szakértői bizottság 2020. január 15-e előtt kiállított véleménye
azt tartalmazza, hogy a gyermek további egy nevelési évig az óvodai nevelésben történő
részvétele javasolt,
 valamint, az akinek a törvényes képviselő kérelmére az Oktatási Hivatal engedélyezte,
hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben rész vehet.
Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Fontos Sándor Tagintézménye (6794 Üllés, Dorozsmai út 53.) beiskolázási körzete: Üllés
Nagyközség közigazgatási területe.
A kötelező felvételt biztosító körzetes általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a
körzetébe tartozó azon gyerekeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más
általános iskola felvette, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 20220/2021. tanév első napján kerül sor.
Ezek a dokumentumok a következők: születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya és TAJkártya, személyi igazolvány (amennyiben van).
A gyermek általános iskolai felvételéről szóló értesítésben az állami iskola felkéri a szülőt, hogy
legkésőbb május 15-ig nyilatkozzon arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika
óra, továbbá hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan
oktatásának megszervezését kéri.
Mi történik akkor, ha valaki más településről szeretne iskolánkba jönni?
A nem Üllésről jelentkezők esetében a jelentkezők szülei április 6-tól 24-ig jelezzék
szándékukat, amelyet megtehetnek elektronikus úton (https://fontos-iskola.hu/wpcontent/uploads/2020/04/SZ%C3%81ND%C3%89KNYILATKOZAT.pdf), telefonon vagy
különösen indokolt esetben személyesen. Az iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek
felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő
szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét is.
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Kérjük, hogy telefonon vagy e-mailben jelezzék a tisztelt Szülők azt is, ha gyermekük az OH
engedélyével óvodában marad, vagy ha más nem körzetes iskolába íratják be.
Mit kínál a mi iskolánk?
Jól felszerelt, hangulatos épületet, tantermeket, melyet (amennyiben lehetőség lesz rá) az
iskolakezdés előtt bemutatunk a gyerekeknek egy játékos nap keretében, hiszen szeretettel
várjuk őket.
Egésznapos tanrend szerint dolgozunk. Délelőtt és délután is vannak foglalkozások. Az elsős
tanulók szakköri keretben megismerkedhetnek az angol nyelvvel. Az osztálylétszámától
függően csoportbontásban vagy differenciál óraszervezéssel tanítjuk az iskolánk tanulóit. Az
osztálytermi munkát kivetítők, számítógépek teszik szemleletesebbé. Harmadik osztálytól
tanulnak a gyerekek informatikát, amelyet informatikai eszközökkel kellően ellátott terem tesz
lehetővé.
Fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus és pszichológus segíti a pedagógusok munkáját.
Az alsó és felső tagozatos gyerekek jól szerepelnek a területi, megyei és országos versenyeken.
Iskolánk névadója Fontos Sándor festőművész, aki településünkön tanított. Az ő
munkásságának továbbviteleként, kiemelkedően fontos számunkra a művészeti oktatás. Több
tanszak is működik: néptánc (másodikos kortól járhatnak), kézműves (ide is a másodikosokat
várjuk), zenei tanszak: gitár- zongora (általában az igényeknek megfelelően alakul) és népzene.
Színes szabadidős programjainkat a diákjainkkal közösen tervezzük és szervezzük. Kedvelt a
gyerekek körében a színházlátogatás, a Madárles, a Füvészkerti kirándulások, az
osztálykirándulások.
Nyári Erzsébet táborainkban szinte egy egész hónapon keresztül tartalmas programokon
vehetnek részt a tanulóink.
Az iskolánk nevelőtestülete jól összeszokott, gyermekszerető, munkájára igényes csapat.
Nevelési eljárásokban a gyerekek érdekeit szem előtt tartva, egységesen járnak el. Az
intézményvezetés, a pedagógussok számítanak a szülők véleményére, munkájukat a Szülői
Szervezet döntéseihez igazítva végzik.
Bízunk abban, hogy az Önök gyermeke is jól fogja érezni magát iskolánkban, kiteljesedhet a
személyisége, és rengeteg élménnyel gazdagodik majd a nálunk töltött nyolc év alatt.
Szeretettel várjuk iskolánkba az Önök gyermekét, megtiszteltetésnek érezzük, ha ránk bízzák
őket.
Üllés, 2020. 04. 03.

.................................
Hódiné Vass Magdolna
tagintézményvezető
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